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  ) رھنمایٴ 19۔(کووڈ  کرونا وایٴرس
   URDU  /  اردو

ہے۔ یہ ایک وایٴرس کی وجہ سے   تیپھیپڑوں اور سانس کی نالیوں پر اثر انداز ہوایک نیٴ بیماری ہے جو آپ کے  19۔ کووڈ 
 کہالتا ہے۔ وایٴرس ہوتا ہے جو کرونا 

 الزما''گھر کے اندر رھنا ہوگا:کرونا وایٴرس کی روک تھام کیلےٴ ہر فرد کو 

 اسممیں ہر عمر کے افراد شامل ہیں ۔۔ اگر آپ کو صحت کا کویٴی مسلہ نہ بھی ہو اور عالمات بھی نہ ہوں تب بھی۔  

 : آپ صرف مندرجہ زیل حاالت میں گھر سے باہر جاسکتے ہیں  

 ت ہو۔ بنیادی ضروریات کی شاپنگ کیلےٴ ۔ صرف اسوقت اگر آپ کو حقیقت میں ضرور  •

یکل چالنا، اکیلے یا دیگر افراد   • دن میں ایکدفعہ ایک قسم کی ورزش کرنے کیلےٴ ۔ جیسا کہ دوڑنا، پیدل چلنا یا سایٴ
 کیساتھ جنکے ساتھ آپ رہتے ہوں۔ 

یا کسی کمزور یا ضعیف فرد کو کویٴ ضروری سامان  کسی میڈیکل ضرورت کے تحت ۔ مثال'' فارمیسی جانا  •
 پہنچانا۔

 (مالزمت) کیلےٴ آنا جانا ۔ لیکن یہ بھی اشد ضرورت کے تحت۔ کام  •

 : کو اگر آپ 

 تیزبخار ہو۔   چھاتی اور کمر چھونے پر گرم محسوس ہو۔  •

 ۔  ہے آپکو لگاتار کھانسی ہورہی نیٴ ، لگاتار کھانسی ۔ اسکا مطلب ہے کہ  •

تنہا یٴی اختیار کرنا) کی رھنمایٴ براےٴ کرونا وایٴرس   /آیٴسولیش (گوشہ نشینی   گھر کے افرد کیلےٴ راو تو آپ گھر پر رھیٴے
 احتیاتی تدابیر پر عمل کریں۔  انفیکشن  کے

د افراد کا  پبلک میں اکڻھا ہونا بشمول مذھبی اجتماعات  کے (سواےٴ جنازه کے) ممنوع ہے۔  ان  ھدایات پر عمل  دو سے زایٴ
 کرنا اشد ضروری ہے، ایسا نہ کرنے کی صورت میں آپ پر جرمانہ ہوسکتا ہے۔ 

پبلک ہیلتھ کے قوانین کو نافذ کرنے اور کمزور اور ناتواں افراد کو  ، اور آرمی کے افسران  انپولیس، امیگریشن افسر 
 خوراک اور دیگر ضروریات زندگی مہیا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔

ایس  امیگریشن بیل میں رپورڻننگ (حاضری) کی شرط کو کرونا وایٴرس کیوجہ سےعارضی طور پر معطل کیا گیا  ہےآپکو 
لم سسڻم میں مزید   ایم ایس کے زریعے ڻیکسٹ میسیج پر اگلی رپورڻننگ کی تاریخ کے بارے میں مطلع کردیا جایٴگا۔ اسایٴ

   یہاں دیکھیٴے: تبدیلیوں کے متعلق معلومات 

-resettlement-asylum-office-home-to-https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes
19/-covid-to-responce-in-practice-and-policy 

 

https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes-to-home-office-asylum-resettlement-policy-and-practice-in-responce-to-covid-19/
https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes-to-home-office-asylum-resettlement-policy-and-practice-in-responce-to-covid-19/
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 کن افراد کو کرونا وایٴرس سے زیاده خطره ہے؟ 

کو کرونا شدید بیمار کرسکتا ہے،لیکن کچھ لوگوں کو زیاده خطره الحق ہے۔ مثال'' آپ  کسی کو بھی  رسیٴ کرونا وا
 اگر: خطره ہے ادهیسے ز رسیٴ وا

 آپ کے کسی عضو کا ڻرانسپالنٹ ھوا ھو۔ •
 ۔کے کینسرکا عالج کررہے ھوںآپ کسی قسم  •
وکیمیا •  ۔آپ کوخون یا ھڈی کے گودے کا کینسر ھو یعنی لیٴ
 سسڻک فایٴبروسسز یا شدید دمہ ھو۔  جیسےپیھپڑوں کی شدید بیماری ھو،آپ کو  •
 ۔یا آپکو ایسی کویٴی بیماری یا کمزوری ھو جسکی وجہ سے آپکو انفیکشن  ہونے کا زیاده امکان ہو •
 لینے سے آپکی قوت مدافعت کمزور پڑ گیٴ ھویا دوایٴی  •
 آپ حاملہ ھوں آپکو شدید عارضہ قلب ہو  •

اگر آپکے خیال میں آپ مندرجہ باال  بیان کیٴے گیٴے شدید خطرے میں سے کسی ایک کے زمرے میں آتے ہوں اور 
یا آپکے جی پی  تک آپ نے کویٴی خط موصول نہیں کیا2020مارچ  29ہیلتھ ڻیم کیطرف سے اتوار  یآپک 

بات سے اپنی تشویش کے بارے میں کلینشن (ڈاکڻر)نے آپ سے رابطہ نہیں کیا، تو آپ اپنے جی پی یا ھسپتال کے 
(یہ مفت نمبر ہے) بات کریں   686 1647 0808  سے مدد کیلیٴےUK DOTWکریں ۔ اگر آپکا جی پی نہ ہو تو آپ 

 ی میل کریں۔ ا پر  clinic@doctorsoftheworld.org.ukیا 

 اگر آپ زیاده خطرے کے زمرے میں آتے ھوں تو آپ اپنے آپ کی حفاظت کیسے کرینگے؟ 

کے زمرے میں آنے سے  شدید بیمار ھونے کا خطره ھوتواس سے خطرے  ادهیزکرونا وایٴرس کے  کواگر آپ
مزید تدابیر کریں۔   بچنے کیلےٴ

 اسمیں یہ شامل ہیں :

 یا ورزش کلیٴے باھر مت جاییٴں۔اپنا گھر مت چھوڑیں۔ آپ شاپنگ کرنے، دوایٴی اڻھانے  •
 قدم کے فاصلے پر،جہاں تک ممکن ، دور رہیں۔  3میڻر یا  2اپنے گھر کے افراد سے •

یں اور آپکے دروازے کے باہر  وں سے کہیں کہ وه آپکے لیٴے اپنے دوستوں، فیملی یا ہمسایٴ  شاپنگ اور ادویات الیٴ
 رکھدیں۔

 register to get corona support اگر آپکو ضروری اشیاء یعنی خوراک ڈیلیوری چاھیٴے تو 

 پر پر اپنا نام درج کریں۔

ہفتے تک لوگوں سے 12آپکو سختی سے بتایا جاتا ہے کہ آپ ہر وقت گھر پر رہیں اور خط ملنے پر کم از کم 
 آمنے سامنے رابطہ کرنے سے پرہیز کریں ۔ 

   GOV.UKتو ہوں آتے میں زمرے کے خظرے زیاده کے وایٴرس کرونا آپ اگر

 پڑھیٴے۔  تفصیل پوری کی مشورے پر

 

mailto:clinic@doctorsoftheworld.org.uk
https://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
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، والےممکنہ کرونا وایٴرس انفیکشن  یا   ی نی گوشہ نش(یعنی  شیسولیٴ آ /گھر پر ڻھرنے افراد کیلےٴ
   یٴ رھنما ی کرنا) ک ار یاخت یٴی تنہا 

 
کام، سکول، جی پی سرجری،  
۔   فارمیسی یا ھسپتال مت جایےٴ

 
لٹ ، باتھ روم)   علحیده  فسیلڻیز( ڻایٴ

استعمال کریں یا استعمال کرنے  
 کے بعد صفایٴی کریں۔

 
کیساتھ قریبی رابطے  دیگر لوگوں 

 سے پر ھیز کریں۔

 
جو ادویات اور خوراک آپکو دی  

 گیٴ ہو وه کھایٴں۔

 
 مالقاتیوں سے نہ ملیں ۔ 

 
یں ۔  اگر ممکن ہو تو علحیده سویٴ

 
یں ۔  باقاعدگی سے ہاتھ دھویٴ

 
 پانی زیاده پیٴں ۔

 
عالمات کو کم کرنے کیلےٴ پیر  

 سیڻا مول  استعمال کریں۔

 معلومات کیلےٴ دیکھٴے: مزید 

 guidance-home-at-stay-19-https://www.gov.uk/government/publications/covid:  

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
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 ؟ کتنے عرصے تک آیسولشن کی ہدایات پرعمل کرنا ھوگا مجھے 

 دن تک گھر پر ڻھر کر اپنے آپ کو آیسولیٹ کرنا ھوگا۔ 7جس فرد پر عالمات ظاہر ہوجایٴں اسکو کم از کم  •

دن تک گھر پر ڻھر کر آیسولیشن  کر کہ گھر سے باہر   14اگر آپ کسی اور کے ساتھ رہتے ہوں تو انکو کم ازکم   •
 انفیکشن پھیالنے کو روکنا ھوگا۔ 

دن تک گھر  7یہ عالمات ظاہر ھوں تو انکو اسی دن سے جسدن یہ عالمات شروع ہوں ،   لیکن اگر گھر کے کسی فرد پر •
دن سے زیاده رھنا پڑے توتب بھی انکو گھر کے اندر   14پر آیٴسولیشن  میں رہنا چاھیٴے۔ اسکا مطلب ہے کہ اگر انکو 

 رہنا پڑیگا۔

ه لمبی عاللت سے دوچار ہوں، یا حاملہ ہوں اور  سالہ یا زیاده عمر کے فرد کیساتھ رھتے ھوں، اور و  70اگر آپ کسی  •
 دن کیلےٴ کہیں اور رہنے کا بندوبست کریں۔   14یا انکی قوت مدافعت کمزور ہو، تو کوشش کر کہ انکے لیٴے 

۔ اکھڻا   اگر آپکو ایک ھی گھر میں   •  رھنا پڑے تو ایکدوسرے سے جتنا ممکن ہو ،دور رھیےٴ

   

 سے رابطہ کروں ؟  111میں کب  این ایچ ایس 
جب آپ اتنے بیمار ہوں کہ آپ وه کام نہ کرسکیں جو آپ عموما" کرتے تھے،مثال" ڻی وی دیکھنا، اپنا فون استعمال   •

 کرنا،پڑھنا یا بیڈ سے باہر نکلنا۔

 ۔ آپکو یہ احساس ہو کہ آپ اپنی بیماری سے گھر پر نہیں نمٹ سکتے •

 ۔ مزید خراب ہوآپ کی حالت  •

 دن کے بعد بہتر نہ ھوں۔  7آپ کی عالمات   •
 

 سے کیسے رابطہ کروں ؟ 111میں این ایچ ایس 
کو استعمال کریں اور اگر آپ آن الیٴن   NHS 111 online coronavirus serviceیہ جاننے کیلےٴ کہ آپکو آگے کیا کرنا ھے 

 (یہ مفت نمبر ہے) پر کال کریں۔   111سروس استعمال نہیں کرسکتے تو آپ  
 کیا ھوگا اگر میں اپنے امیگریشن کے بارے میں فکر مند ہوں؟ 

واسطہ    یٴیکوسےامیگریشن سڻیڻس یو کے میں کسی کےسب کیلےٴ مفت ہیں اسکا   سروسزس  ایٴر واین ایچ ایس کی ساری کرونا  
  یٴ گ ی ک دی تاک یکو اس بات ک س ی ا چی ا نی ا نیں ہےاسمیں کرونا وایٴرس کا ڻیسٹ اور عالج شامل ہے، چاہے اسکا نتیجہ منفی ہو۔

 کیلےٴ امیگریشن  چیک کی ضرورت نہیں ہے۔ڻیسٹ اور عالج کرونا وایٴرس کےکہ  ہے۔۔

 
 ہوں؟ کرسکتی  /کرونا وایٴرس کی روک تھام  کیلےٴ کیا کرسکتا  میں 
ں بار بارھاتھ دھونے کو سیکنڈ تک  20آپ ہمیشہ صابن اور پانی سےکم از کم   •  ۔یقینی بنایٴٰ

 گھر پر ڻھرنے کے مشورے پر عمل کریں۔ •

اور یہ یوکے میں ہرفرد کیلیٴے ہے اور اس کا واسطہ  یہ مشوره این ایچ ایس ہیلتھ ایڈوا یٴس اینڈ انفارمیشن  کی بنیاد پر ھے۔ 
 مزید معلومات کیلےٴ ملک سے نہیں ہے۔ نیشنلڻی یا  /کسی کی باشندگی  

• :    مزید معلومات کیلےٴ دیکھیےٴ

• NHS Guidance: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ 

• WHO guidance : https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses  
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